
Technický list 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Disperzní lepidlo D–412Z 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Složení : Lepidlo D-412Z je anionaktivní vodná disperze čistě akrylátového kopolymeru se 
zvýšeným obsahem sušiny a viskozity  

 

Vlastnosti : Lepidlo D-412Z je bílá viskózní kapalina s charakteristickou vůní, mísitelná s vodou v 
libovolném poměru. Lepidlo D-412Z je nehořlavé a nejedovaté, pouze u osob zvláště citlivých  

se může projevit mírná dráždivost. Odpařením vody z tenké vrstvy disperze se tvoří souvislý, slitý, 
hladký, měkký a pružný téměř transparentní film se silně lepivým povrchem. Film je nerozpustný 

ve vodě, v organických rozpouštědlech bobtná . 
 

Základní parametry : 

                            obsah sušiny  58 - 62 % 
                                           pH  7 - 8 

 minimální filmotvorná teplota  0 
0

C 
 

Použití : Pro výrobu pružných akrylátových tmelů a pružných lepidel. Jako lepidlo pro lepení 

savých ale i nesavých materiálů. 
 

Postup lepení : V případě savých materiálů : obě lepené plochy otřeme vlhkým hadrem od prachu a 
po nanesení lepidla alespoň na jednu plochu lepeného spoje, zatížíme nebo zafixujeme proti 
posunutí a přebytky lepidla otřeme mokrým hadrem. 

V případě nesavého materiálu : po nanesení lepidla ponecháme zaschnout (tj. bílá barva naneseného 
lepidla zmizí a vytvoří se průhledný lepivý film) a spoj přimáčkneme a zatížíme. 

 

Balení : PET obaly :  1 kg; 5 kg; 10 kg; 50 kg. 
 

Skladování : v původních obalech při teplotách  + 5
 0

C až  + 30 
0

C je skladovatelnost v krytých 
skladech min. 12 měsíců bez změny vlastností. D-412Z je nutno chránit před zmrznutím. Obaly 

nesmí být vystaveny přímému slunečnímu záření a teplotám nad + 40 
0

C. 
 
Bezpečnost a hygiena práce: Disperzní lepidlo D-412Z  je nehořlavé a prakticky  nejedovaté. 

 D-412Z nemá nepříznivé účinky na neporušenou pokožku. Při práci s lepidlem používat 
 pracovní oděv a rukavice. Dodržovat zásady osobní hygieny, nejíst, nepít a nekouřit. Po 

 skončení práce si umýt pokožku teplou vodou a mýdlem, dále pokožku ošetřit vhodným 
 reparačním krémem typu Indulona A/64, A/85 nebo Reparon. 
 

První pomoc:  Při zasažení očí - vymývat proudem čisté vlažné vody alespoň 10 minut a vyhledat           
            lékařskou pomoc, 

   Při náhodném požití - vypláchnout ústa, vypít 1/2 litru čisté vody, 
   Při potřísnění pokožky - odstranit zasažený oděv a pokožku omýt čistou vodou a 
                    mýdlem.  

V každém případě při zasažení očí nebo po požití předat postiženého okamžitě k lékaři s 
údaji  poskytnuté  první  pomoci.  Ve  vážnějších  případech  poškození  zdraví  lze  

konzultovat  s  Toxikologickým informačním střediskem (TIS) : Klinika nemocí z povolání, 
Na Bojišti 1,  120 00 Praha 2 Tel . nepřetržitě přímo : 224 91 54 02 



 
Ekologie: Zbytky, úkapy lze po zaschnutí ukládat na skládce stavebního odpadu. Prázdné obaly 
 likvidujeme spálením v odpovídající spalovně.     

 
 

 


